
   

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

          

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2018 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate  nr. 5.361 din  21.03.2018  întocmit  de Serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane din cadrul instituţiei; 

- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice; 

- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018; 

- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi  modificările ulterioare; 

- contul de execuție la data de 21.0.2018;  

- referatul nr. 5.230/20.03.2018 întocmit de Diaconu Codruța, consilier superior în cadrul biroului 

impozite și taxe locale; 

- referatele nr. 4.682/12.03.2018 și nr. 5.135/19.03.2018, întocmite de Calițoiu Claudiu, inspector în 

cadrul biroului Gospodărie Urbană; 

- referatul  nr. 5.117 /19.03.2018 întocmit de Corici Sorin, șef birou Adm. domeniului public și privat; 

- referatele nr. 4.646 /12.03.2018 și nr. 4.909/14.03.2018, întocmite de Golumbu Mircea, consilier 

superior în cadrul biroului Administrarea domeniului public și privat; 

- referatul nr. 5.076/16.03.2018 întocmit de Zorilă Emanuel Cristian, consilier superior în cadrul biroului 

Administrarea domeniului public și privat; 

- referatul nr. 5.094/18.03.2018 întocmit de Ciobanu Silviu, coordonator S.P.C.L.E.P; 

- solicitarea nr. 5.108/19.03.2018  emisă de Pr. Boeangiu Irinel, Parohia Crețești ; 

- referatul nr. 5.188/19.03.2018  întocmit de Stoican Angela , șef serviciu în cadrul Direcției de Asistență 

Socială, din cadrul instituției; 

 -adresa nr. 3.023/19.03.2018  emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la instituția noastă 

cu nr. 5.240/20.03.2018; 

-adresa nr. 88/19.03.2018 emisă de Clubul Sportiv  „Gilortul” Tg.Cărbunești, înregistrată la instituția 

noastă cu nr. 5.187/19.03.2018; 

-referatele  nr. 4.335/05.03.2018 și nr. 4.965/15.03.2018 întocmite  de Vlăduțescu Ovidiu , administrator 

la Administrația Pieții; 

     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.-(1)  Se  aprobă rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 cu suma de 

374,00 mii lei și modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018  al orașului 

Tg.Cărbunești,  respectiv modificări de  credite  bugetare în cadrul  capitolelor bugetare ,  conform anexei 

nr. 1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).   



            (2)  Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 se stabilește la venituri în sumă de 

11.683,79 mii lei și la cheltuieli în sumă de 12.139,17 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei. 

 

 

 

 

    Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la 

secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 10.787,17 mii lei și la cheltuieli în sumă de 10.787,17 

mii lei,  conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 896,62 mii lei și 

cheltuieli în sumă de 1.352,00 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei, conform anexei nr. 3. 

     Art.3.-  Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2018”, conform anexei nr. 4, 

(formular cod 14). 

    Art.4.- (1) Se aprobă rectificarea  bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cu suma de 4,95 mii lei,  și modificarea 

bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii,  respectiv virări de credite  bugetare în cadrul  capitolului  bugetar, conform anexei nr. 5 

(formular cod 11 și formular cod 11/02). 

          (2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pe anul 2018,  se stabilește la venituri în sumă de 43.998,93 mii lei și la 

cheltuieli în sumă de 44.061,08 mii lei , cu un deficit de 62,15 mii lei.  

    Art.5.-  Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pe anul 2018 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 

43.398,77 mii lei și la cheltuieli în sumă de 43.451,08 mii lei cu un deficit de 52,31 mii lei, conform 

anexei nr. 6,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 600,16 mii lei și cheltuieli în sumă de 

610,00 mii lei, cu un deficit de 9,84 mii lei, conform anexei nr. 7. 

    Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.7.-  Ordonatorul principal de credite, toate birourile și serviciile de specialitate din cadrul instituţiei 

şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri . 
    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.03.2018 la care au participat 15 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 

           

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                  

 

 

 

   

           

Tg. Cărbunești,  28 martie 2018  

Nr. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

              ROMÂNIA 

         JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării  Statului de funcţii al aparatului de specialitate 

 al primarului oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2018 

  

             

 Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate; 

- Prevederile art. III alin.(1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, modificata prin Legea nr.13/2011; 

- Prevederile art. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 36 alin. (2) lit.a) şi alin. (3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Avizul favorabil nr. 23475/2016 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg. Cărbunești şi din cadrul  Serviciilor Publice de interes local subordonate 

Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești emis de ANFP București; 

- HCL nr. 17/05.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești 

pe anul 2018, cu modificările ulterioare;   

        În temeiul  art. 45  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- Se aprobă modificarea Statului  de funcţii  al aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg. 

Cărbunești, județul Gorj, pe anul 2108, conform anexei, care  face  parte integrantă din  prezenta hotărâre.  

   Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești  vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.03.2018 la care au participat 15 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru și 1 vot împotrivă. 

           

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

 

 

                  



 

 

Tg. Cărbunești,  28 martie 2018  

Nr. 29 

 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ                                                                                   

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului şi numărului  burselor şcolare pentru anul 2018 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - adresa nr. 1130 din 21.03.2018 din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” înregistrată la 

instituția noastă cu nr. 5.350 din 21.03.2018; 

       - adresa nr.  503 din 22.03.2018 a Şcolii Gimnaziale nr. 1  „George Uscătescu” înregistrată la 

instituția noastă cu nr. 5.474 din 22.03.2018; 

       - prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale, cu completările şi  modificările ulterioare;   

      - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind 

aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 

modificat și completat prin Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 

3.470/07.03.2012; 

      - prevederile  Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi  modificările 

ulterioare; 

      - HCL nr. 17/05.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. 

Cărbunești pe anul 2018;    

       În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare ,     

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- Pentru anul  2018 se aprobă acordarea burselor  elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, după cum urmează: 

         A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”:  

                            -102 burse de merit, fiecare în cuantum de 15 lei/lună/beneficiar; 

                            -    2 burse de studiu, fiecare în cuantum de  14 lei/lună/beneficiar; 

                            -    2 burse de ajutor social, fiecare în cuantum de 13 lei/lună/beneficiar. 

          B. Şcoala Gimnazială  nr. 1 „George Uscătescu” : 

                        1. Pentru semestrul  I an școlar 2017/2018:   

                        -128 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/lună/beneficiar; 

                           -12  burse de ajutor social, din care 10 burse orfani şi 2  burse boală, fiecare în cuantum 

de 10 lei/lună/beneficiar;  

                      2. Pentru semestrul  II an școlar 2017/2018:   

                           -136 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/lună/beneficiar; 

                           -11  burse de  ajutor social, din care  9  burse orfani şi  2  burse boală, fiecare în cuantum 

de 10 lei/lună/beneficiar.  

   Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești şi 

conducerile unităţilor de învăţământ din oraşul Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.03.2018 la care au participat 15 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        



                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                  

Tg. Cărbunești,  28 martie 2018  

Nr. 30 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

         

HOTĂRÂRE     

privind aprobarea  transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri proprietate publică și privată a orașului 

Tg. Cărbunești către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitara  ,,Valea Gilortului”  Tg. Cărbunești 

 

 

 

  Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,  având  în vedere : 

  - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea   de motive; 

  - Raportul  biroului Administrarea domeniului public si privat; 

  - referatul  nr. 4285/05.03.2018  întocmit de d-na Ciontescu Constanta  consilier superior la biroul 

ADPP;  

  - adresa nr. 458/19.02.2018 emisa de SC Salubris Gilort SRL Tg. Cărbunești, înregistrată la registratura 

instituției sub numărul 3482/19.02.2018, prin care ne aduce la cunoștința ca a expirat contractul de 

împrumut de folosința - comodat nr. 11993/02.09.2010; 

  - HCL nr. 94/23.09.2010 prin care s-a  aprobat contractul de împrumut de folosință - comodat; 

   - adresa nr. 4240/05.03.2018 transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara  „Valea Gilortului”; 

   - prevederile art. 124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

      Art.1.- (1) Se aprobă  transmiterea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică și privată a 

orașului Tg. Cărbunești, prevăzute în anexă, care face parte integranta din prezenta hotărâre, către  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara  ,,Valea Gilortului”  Tg. Cărbunești,  pe o perioadă de 10 ani. 

                   (2) Transmiterea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică și privată a orașului Tg. 

Cărbunești,  către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitara  ,,Valea Gilortului”  Tg. Cărbunești se va face 

pe bază de proces-verbal.  

      Art.2.- Primarul orașului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești  vor duce 

la îndeplinire prezenta hotărâre. 
     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.03.2018 la care au participat 15 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 

 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                  

 

 

 

 



 

Tg. Cărbunești,  28 martie 2018  

Nr. 31 

 

            
ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei  de repartizare a  locuințelor pentru tineri, destinate închirierii 

 

     Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având  în vedere : 
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi Protecția 

Mediului;  

- prevederile art. 8 alin (2) și (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederilor art.5 - art.8,  art.14 alin.1, 2, 7 și art. 15 alin 1, 2, 3, 4  din Hotărârea de Guvern 962/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea 

Agenției Naționale pentru  Locuințe, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile HG 251/2016 privind  modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare 

a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, aprobate prin HG nr. 

962/2001;  

- Procesul verbal nr. 5324/21.03.2018 - înaintat de comisia socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea 

locuințelor pentru tineri, stabilită prin dispoziția nr. 285/08.08.2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești  nr. 129/2008 și HCL nr. 82/2016   privind aprobarea 

criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea locuințelor 

pentru tineri, destinate închirierii in orașul Tg. Cărbunești   si a listei  cu actele justificative pe care solicitanții de 

locuințe trebuie sa le prezinte in vederea analizării  cererilor; 

- Prevederile Legii nr. 114/1996 – privind locuințele  republicata, cu modificările si completările ulterioare si 

Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 

Legii privind locuințele.  

- Hotărârea Consiliului Local Tg. Cărbunești  nr. 21/28.02.2018 privind aprobarea Listei solicitanților  care au 

acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii,  propunerile privind ordinea și modul de soluționare a 

cererilor;  

- Ordonanța de urgență  nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea art.8 din  Legea nr. 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe;  

- Hotărârea nr. 304/2017 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998  înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe; 

- Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea  art. 6 din  Legea 

nr. 152/1998  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de 

aplicare a acesteia;  

      În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 
    Art.1.-  (1)  Se aprobă Lista de repartizare a  locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, prevăzută în  

anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    (2) Lista va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Tg. Cărbunești.   

    (3)  Contestațiile cu privire la Lista de repartizare se vor adresa primarului în termen de 7 zile de la data  

afișării listei. 

   (4) Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile  de la primire, în condițiile legii. 

   Art.2.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.03.2018 la care au participat 15 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 



              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

Tg. Cărbunești,  28 martie 2018  

Nr. 32 

 

Anexă  la  HCL nr. 32  din 28.03.2018  

 

 

 
LISTA 

DE REPARTIZARE A LOCUINȚELE PENTRU TINERI, DESTINATE  ÎNCHIRIERII 

 
 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                  

 
 
 

Nr
crt 

POZ 
Ordin
e 
priorit
ate  

NUMELE SI 
PRENUMELE 
TITULARULUI 
CERERII 

DATA  
NAȘTERII 

NUMA
RUL 
INRE 
GISTR 
ARII 
CERE 
RII 

DATA 
IREGIST
RARII 
CERERII 

PUNCTE OBȚINUTE PENTRU CRITERIILE DE IERARHIZARE 

SITUAȚIE LOCATIVA                   STARE  CIVILA      

chi
riaș 

tolerat 
SUP 
LOCUIBI
LA 

casa
torit 

neca
sator
it 

PERS
.IN 
INTR
ETIN
ERE 

STA
REA 
SAN
ATAT
II 

VEC
HIME
A 
CER
EII 

NIVE
LUL 
STUD
IILOR 

VENIT 
P. 
TOT
AL  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1 Tudora Ionela  18.06. 

1985 
7000 13.04. 

2017 
 7 10 10  2 - 1 15 15 60 

2 2 Boian Roxana  16.05. 

1989 

16248 25.09. 

2017 

 7 10  8 2 - 1 15 15 58 

3 3 Istratie 

Monica  

21.06. 

1983 

8575 

 

11.05. 

2017 

 7 9 10 - 2 - 1 13 15 57 

4 4 Tauru 
Mihaela 

04.10. 
1985 

7190 20.04. 
2017 

 7 10 - 8 2 - 1 13 15 56 

5 5 Avramescu 

Alexandru 

03.06. 

1991 

15670 15.09. 

2017 

 7 9  8 - - 1 15 15 55 

6 6 Mehedintu 
Florin  

25.02. 
1982 

2612 
 

03.02. 
2017 

 7 9 10 - 2 - 1 15 10 54 

7 7 Cocioba Ionut 

Catalin  

25.10. 

1988 

15915 19.09. 

2017 

 7 9 10 - 2 - 1 10 15 54 

8 8 Uleanu 

Monica  

28.06. 

1990 

12160 18.07. 

2017 
 7 10  8 - - 1 15 10 51 

9 9 Amza 
Claudiu 

Minel 

29.07. 
1992 

8473 
 

10.05. 
2017 

 7 9 - 8 - - 1 15 10 50 

10 10 Udroiu 

Adrian  

28.10. 

1987 

22542 

 

13.12. 

2017 

 7 9 - 8 - - 1 15 10 50 

11 11 Bototeanu 

Francescka 

12.07. 

1993 

24124 

 

20.12. 

2017 

 7 9 - 8 - - 1 15 10 50 

12 12 Dobrovie 

Robert  

28.08. 

1992 

24026 

 

19.12. 

2017 

 7 9 - 8 - - 1 13 10 48 

13 13 Ciobanu 

Alina  

15.02. 

1993 

19240 

 

03.11 

2017 

 7 10 - 8 - - 1 10 10 46 

14 14 Soceanu 

Mircea  

29.07. 

1982 

11118 /27.06. 

2017 

 7 9  8 - - 1 10 10 45 

15 15 Popazu 
Vasilica  

19.06. 
1993 

15911 19.09. 
2017 

 7 9  8 - - 1 10 10 45 

16 16 Talau 
Constantina 

10.10. 
1982 

11611 07.07. 
2017 

 7 9  8 - - 1 15  40 



   

 

 

 

          

           ROMÂNIA 

      JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         

 

HOTĂRÂRE 

       privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea  

oraşului Tg. Cărbuneşti, anul 2018    

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

  Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană; 

          - raportul de specialitate al compartimentului Asistenţă Socială;  

          - adresa nr. 1545/06.02.2018 a Consiliului Județean Gorj;           

           - prevederile OG  nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

          - prevederile OG nr.  43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

         - prevederile Legii nr. 313/2009 privind modificarea şi completarea legii nr. 24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi;  

           - prevederile  OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

       În temeiul  art.45   din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea oraşului Tg. 

Cărbunești  pentru anul 2018,  prevăzut în anexa nr. 1.   

    Art.2.- Se declară luna APRILIE  2018  -  „Luna Curăţeniei”.   

    Art.3.- Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local ce se vor executa de beneficiarii de 

ajutor social, potrivit legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare pe anul 2018, 

prevăzut în anexa nr. 2.  

    Art.4.- Anexele  nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre.  
       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.03.2018 la care au participat 15 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                  

 

 

 



Tg. Cărbunești,  28 martie 2018  

Nr. 33 

    

 

 

 

                                                                                           Anexa  nr. 1 la HCL nr. 33  din 28.03.2018 

 

 

 

PROGRAM 

pentru  măsurile de gospodărire şi înfrumuseţarea  oraşului Tg. Cărbuneşti 

ANUL 2018 

 

 

        Conform Ordonanţei Guvernului nr. 21 /2002 şi Legea 515 /2002,  privind gospodărirea localităţilor 

urbane şi rurale , Consiliul Local  şi  Primarul oraşului, conform art. 8  au  obligaţia şi răspunderea pentru  

a  crea  unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul   administrativ, în acest sens vor asigura  

următoarele  măsuri :  

I . Consiliul local  şi  Primarul oraşului 

  a) masurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de 

specialitate ale statului; 

      Termen   – permanent  

      Răspund   -   Consiliul Local, Primarul, compartimentele  de specialitate;  

  b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;  

       Termen      - permanent 

       Răspund    - Consiliul Local, Primarul   şi salariaţii din cadrul Serviciului Urbanism  Amenajarea  

Teritoriului Gospodărie Urbană si Protecția Mediului;  

 c) prevenirea poluării accidentale  a mediului sau  surselor şi a cursurilor de apă prin depozitarea 

necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;  

        Termen     - permanent  

        Răspund    - Consiliul Local , Primarul  şi compartimentul de specialitate;  

  d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi a 

gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare in fiecare zona;  

       Termen      - permanent  

        Răspund   - Consiliul Local , Primarul  ,compartimentele de specialitate si Operatorul de servicii de 

salubrizare;  

  e)respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism  aprobate, 

precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;  

          Termen       - permanent 

         Răspund    - Consiliul Local, Primarul  şi compartimentul de specialitate;  

   f) curăţenia străzilor,  pieţelor şi a celorlalte locuri  publice, îndepărtarea zăpezii, gheţii de pe străzi şi 

trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor 

materiale refolosibile;  

           Termen      - permanent  

           Răspund   -  Consiliul  Local, Primarul, compartimentele de specialitate  si Operatorul de servicii 

de salubrizare;  

    g)  repararea şi întreţinerea  străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţirea şi 

amenajarea  şanţurilor,  modernizarea drumurilor existente şi realizarea de drumuri comunale noi;  

           Termen – permanent   

            Răspund  -   Consiliul Local, Primarul  şi compartimentele de specialitate;  

    h)  finalizarea construcţiilor începute ;  

             Termen    -  permanent   

             Răspund   - Consiliul Local, Primarul şi compartimentele  de specialitate;  



    i )    întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea  periodică a acestora; 

               Termen      - permanent  

               Răspund     - Consiliul Local, Primarul  şi compartimentele de specialitate;  

 

 

   j)    organizarea de acţiuni  de salubrizare şi igienizarea localităţilor;  

             Termen – permanent   

              Răspund – Consiliul Local, Primarul  şi compartimentele  de specialitate;                                                                                      

    k) curăţenia şi salubrizarea digurilor,  a malurilor, a cursurilor  de apă, asanarea terenurilor insalubre şi 

prevenirea poluării apelor;  

               Termen         - permanent  

                Răspund      - Consiliul Local, Primarul  şi compartimentele de specialitate;  

    l )  repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;  

                 Termen         - permanent  

                  Răspund - Consiliul Local, Primarul, compartimentele  de specialitate  si SC APAREGIO;  

   m ) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;  

                    Termen        -  permanent  

                    Răspund      - Consiliul Local, Primarul   şi  SC APAREGIO;  

   n)  buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectul  

corespunzător al  vehiculelor, întărirea ordinii  şi disciplinei;  

                    Termen        -  permanent  

                    Răspund      - Consiliul Local, Primarul   şi  Politia Locală;    

  o) respectarea strică a  normelor igienico –sanitare în piaţa agroalimentară, în târguri şi oboare;  

              Termen    - permanent  

                 Răspund - Consiliul Local, Primarul,   Administraţia Pieţii şi compartimente de specialitate;  

  p)  amenajarea  potrivit planului urbanistic general  şi întreţinerea spaţiilor verzi;  

                     Termen          - permanent  

                    Răspund      - Consiliul Local, Primarul  şi compartimentele  de specialitate;  

  r) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico –sanitare în săli de spectacole , sport,  stadioane 

şi celelalte unităţi de cultură  aflate în proprietatea unităţii administrativ teritoriale  sau in administrarea 

consiliului local ;  

                    Termen               - permanent  

                    Răspund            - Consiliul Local , Primarul  şi  compartimentele de specialitate;  

 s) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii a monumentelor de pe teritoriul 

oraşului;  

                   Termen                - permanent  

                    Răspunde           - Consiliul Local, Primarul   şi compartimentele de specialitate; 

  

II.  Instituţiilor publice,  agenţilor economici şi ale celorlalte persoane  juridice le revin următoarele 

obligaţii:   

 a)  să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea 

lucrărilor de   reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 

 b)  să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor 

şi a faţadelor   imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea 

periodică a acestora; 

 c)  să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri 

pe care le  deţin, precum şi pe căile de acces; 

d)  să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, 

dezinsecţie şi  deratizare; 

e)  să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele 

refolosibile; 

f)  să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor,  părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor 

de parcare pe  care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi 

incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; 



g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi 

curăţeniei în localităţi; 

h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice. 

    

 

III. Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii: 

a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor 

gospodăreşti, a curţilor şi   împrejmuirilor acestora; 

b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea 

periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 

c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în 

termenele stabilite de   acestea; 

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 

e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul 

gospodăriei  şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 

f) păstrarea curățeniei pe arterele de circulație;  

g) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le 

folosesc în alte   scopuri; 

h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a 

curăţeniei în   localităţi; 

i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile 

administraţiei   publice locale; 

j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice. 

k) curățirea si întreținerea șanțurilor, rigolelor si podețelor aferente proprietății.   

 

        Primăria oraşului Tg. Cărbunești își propune să execute un  program de curăţenie  şi de 

înfrumuseţare a oraşului în  perioada 01.04.2018 – 30.04.2018 cu acțiuni specifice lunii curățeniei, cât și 

pe tot parcursul anului 2018  cu  SC    Salubris Gilort  SRL Tg. Cărbunești,  personalul beneficiar al Legii 

nr. 416/2001 ( venitul minim garantat),  precum si  cu    sprijinul   cetăţenilor  oraşului, asociaţiilor de 

proprietari - locatari,  instituțiilor publice  şi agenţilor economici.  

      Salubrizarea străzilor, a spaţiilor verzi şi a locurilor publice, colectarea, transportul şi 

depozitarea deşeurilor   rezultate, decolmatarea şanţurilor şi rigolelor, igienizarea cursurilor de apa Gilort, 

Blahnița  a pâraielor permanente si nepermanente, reparații străzi, drumuri comunale, întreținere rețele 

iluminat public, reparații fântâni publice, lucrări de întreținere spatii verzi si de amenajare de noi spatii 

verzi. 

 

      Spaţii verzi  

-  lucrări de delimitare a spațiilor verzi pe strada Trandafirilor;   

-  întreţinerea spaţiilor verzi  existente in  oraşul Tg. Cărbunești;   

-  amenajarea de noi spatii verzi in zona blocuri  

-  săpat spații verzi,  semănat gazon;  

-  achiziție material floricol;  

-  tăieri de corecţie la trandafiri str. Trandafirilor;  

-  tăieri de corecţie la gardul viu str. Trandafirilor, str. Tudor Arghezi, Pieții si  str. Teilor;  

-  toaletarea  arborilor şi arbuştilor  

-  tăierea arborilor şi arbuştilor uscați care prezintă risc pentru traficul pietonal si auto; 

-  stropirea arborilor si arbuștilor împotriva bolilor si dăunătorilor;      

-  defrişarea  zonelor împădurite;    

-  văruit arbori și pomi; 

 - cosit spații verzi;  

-  lucrări de strângere a resturilor vegetale;   

-  reparaţii  locuri de joaca,  lucrări de  vopsitorii la accesorii;   

-  lucrări de dezinsecție si deratizare;  

-  identificarea de  depozite  necontrolate de deșeuri pe spații verzi, colectarea si transportul acestora;  



 

 

 

 

 

 

     Străzi, drumuri comunale, sătești și  vicinale 

- reparaţii  drumuri comunale, sătești  si vicinale în satele aparținătoare orașului Tg.Cărbunesti:   Pojogeni 

(Comănești ,  Cuci, Rugi ) Măceșu , Curteana , Crețești ,  Floreșteni, Cojani, Rogojeni, Cărbunești-sat 

 (Tupsa , Puiesti, Zarafi, Gatani, Dutesti );  achiziție material pietros, transport material pietros, 

reprofilare şi compactare; 

- curăţirea şanţurilor şi rigolelor  de scurgere a apelor pluviale;   

- curăţirea podeţelor de vegetaţie crescută şi de deşeuri depozitate;  

- reparaţii străzi oraș Tg. Cărbunești  cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare;    

- reparații trotuare str. Trandafirilor;     

- marcaje străzi  şi treceri pietoni;  

- maturat  străzi  şi trotuare;  

- vopsit, văruit  borduri;    

- montat tuburi pentru preluare ape pluviale sat Pojogeni alunecare teren;  

- ridicarea pământului de pe acostamente şi zona de siguranţă a drumurilor;  

        Mobilier urban  

 - reparaţii băncuţe  şi coşuri de gunoi, vopsitorii unde este cazul;   

 - achiziție indicatoare;  

 - reparații stații de autobuz;  

       Iluminat  public  

 - lucrări de întreținerea - iluminat public zona blocuri, alei  și sate  ( rețele de iluminat nemodernizate); 

- achiziție  becuri  si drosere; 

- achiziție corpuri de iluminat public echipate complet;   

       

       Salubritate  

 - colectarea deşeurilor menajere depozitate necontrolat de pe raza orașului și satelor aparținătoare;   

 - colectarea selectiva  a deșeurilor  (pet-uri, hârtie, carton, dde-uri) 

-  ridicarea deșeurilor municipale după graficul stabilit;   

          Acţiuni în oraşul Tg. Cărbuneşti şi satele aparţinătoare unde se va urmării : modul de întreţinere şi 

curăţire a  şanţurilor, rigolelor, ridicarea materialelor de construcţii depozitate pe partea carosabilă, 

întreţinerea spaţiilor verzi,   a împrejmuirilor, a faţadelor clădirilor, continuarea lucrărilor de construcţii 

începute şi neterminate, depozitarea deşeurilor şi gunoaielor menajere în locuri nepermise.   

         Acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici cu privire la colectarea selectivă a 

deşeurilor;  

       Acțiuni având ca scop depistarea agenților economici și a cetățenilor care nu respectă legislația de 

mediu în vigoare și somarea acestora pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos.   

 

  

             PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

 

HOTĂRÂRE     

privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin  

domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti  

 

 

 

  Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,  având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea   de motive; 

- Raportul  biroului Administrarea domeniului public si privat; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, alin.(4)  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 858 și art. 863 , pct. d din Codul Civil - Legea nr. 287/2009  republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind înființarea 

comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. 

Cărbunești; 

- Raportul nr. 22115/08.12.2017 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. Cărbunești; 

- contractul de vânzare-cumpărare nr. 4474 din 13 iulie 2017;  

- Extras de carte Funciară nr. 38010;  

- Extras de carte Funciară nr. 38011;  

    În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

      Art.1.-   Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 

Târgu Cărbunești prevăzut  în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 55/02.09.1999 cu poziția  nr. 124, 

având datele de identificare prevăzute  în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.03.2018 la care au participat 15 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                  



 

 

Tg. Cărbunești,  28 martie 2018  

Nr. 34 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul 

Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”  

 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:   

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;       

- adresele din partea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 116 din 19.02.2018 și 

nr. 133 din 28.02.2018  înregistrate la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 4489 din 07.03.2018;  

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;  

- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 

          În temeiul  art. 45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

 

     Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț în calitate de 

reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare 

Intercomunitară „ADIA-Gorj”  să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a comunei Cătunele  

și a comunei Glogova.  

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.03.2018 la care au participat 15 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 

 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

HOTĂRÂRE     

privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin  

domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti  

 

 

  Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,  având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea   de motive; 

- Raportul  biroului Administrarea domeniului public si privat; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, alin.(4)  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 858 și art. 863 , pct. a  din Codul Civil - Legea nr. 287/2009  republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind înființarea 

comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. 

Cărbunești; 

- Raportul nr. 22115/08.12.2017 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. Cărbunești; 

- Contract de lucrări nr. 18104/23.10.2017; 

- Proces-verbal de recepție nr. 65//28.11.2017.  

    În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

      Art.1.-   Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 

Târgu Cărbunești prevăzut  în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 55/02.09.1999 cu poziția  nr. 125, 

având datele de identificare prevăzute  în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.03.2018 la care au participat 15 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 

         

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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